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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang akan di analisis dari tahun 2013-2017, 

perusahaan perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI dari tahun 2013-2017 ada  16 

perusahaan 

3.2 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat 

statistic dan pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, metode 

ini dilakukan sebagai metode ilmiah karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu 

konkrit/empiris, objek,terukur,rasional,dan sistematis. (sugiono,2011:7) 

 Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis statistic deskriptif untuk 

memberikan gambaran tentang variable-variabel penelitian yang diamati. 

(Ghozali.2010) 

3.3 Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik keputusan dan 

dilakukan pengambilan data laporan keuangan dari perusahaan konstruksi 

yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 melalui website www.idx.co.id 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder terdiri dari: 

a. Perusahaan Konstruksi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. 

http://www.idx.co.id/
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b. Data kuantitatif berupa laporan keuangan publikasi tahunan (annual 

report) 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi 

atau studi sensus (Arikunto 2013:173). Adapun populasi pada penelitian ini adalah 

semua sector Konstruksi yang terdaftar pada BEI yang terdiri dari 16 perusahaan 

3.4.2 Sampel Penelitian 

 Sampel adalah sebagian wakil populasi yang akan diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasika hasil penelitian 

sampel. Yang dimaksud menggeneralisasi adalah mengangkat kesimpulan penelitian 

sebagai suatu yang berlaku bagi populasi (Arikunto:174) . Metode pengambilan 

sampel dengan menggunakan teknik non probability sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang bagi setiap 

unsur atau angggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sebagai penentu 

sampelnya dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik purposive 

sampling dengan melihat perusahaan yang konsisten dalam melaporkan laporan 

keuangannya dan oleh sebab itu  perusahaan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah: 

1. Perusahaan konstruksi yang telah terdaftar di BEI sampai tahun 2017 
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2. Perusahaan konstruksi yang secara rutin dalam periode penelitian melaporkan 

laporan keuangan. 

Tabel III.1 

Kriteria Penerimaan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan yang masuk kedalam perusahaan konstruksi 

periode 2013-2017 

16 

 

Perusahaan yang tidak konsisten (7) 

Perusahaan yang tidak mengeluarkan laporan keuangan 

berturut-turut dan tidak di publikasikan 0 

Perusahaan yang dijadikan sampel 9 

Adapun perusahaan yang dijadikan sampel dilihat pada tabel 3.2 

Tabel III.2 

Sampel Penelitian 

No Kode Emiten Nama Emiten 

1 ACST Acset Indonusa Tbk 

2 ADHI Adhi Karya Tbk 

3 DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk 

4 NRCA Nusa Raya Cipta Tbk 

5 PTPP Pembangunan Perumahan Tbk 

6 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk 

7 TOTL Total Bangun Persada Tbk 

8 WIKA Wijaya Karya Tbk 

9 WSKT Waskita Karya Tbk 

Sumber www.idx.co.id 

 Berdasarkan data kualifikasi diatas maka sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 9 perusahaan. Periode yang diambil dari tahun 2013-

2017 berjumlah 45 data laporan keuangan dan annual report. 

http://www.idx.co.id/
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3.5 Variabel penelitian 

1. Variable Independen  

 Variable independen (X) adalah variable yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variable dependen 

a. Pertumbuhan perusahaan  

Pertumbuhan perusahaan merupakan tolok ukur keberhasilan 

perusahaan. Asset adalah aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan. Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan modal yang 

di investasikan dalam total aktiva untuk menghasilkan laba perusahaan. 

Semakin tinggi return on assets maka kemungkinan pembagian deviden juga 

semakin banyak. (Firmansyah,masril 2017) 

  ROA= laba bersih/total asset X 100% 

b. Struktur Modal  

Diukur dengan menggunaka DER yang merupakan seberapa banyak 

penggunaan hutang oleh perusahaan sebagai pendanaannya. Jadi besarnya 

hutang yang digunakan perusahaan dapat dilihat pada nilai DER perusahaan. 

Nilai DER dapat dicari dengan menggunakan rumus Sebagai berikut:  

   Total hutang ÷  Total ekuitas 

c. Ukuran perusahaan  

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dengan total 

aktiva, maka semakin besar total aktiva perusahaan maka semakin besar 

pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka akan semakin 
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banyak modal yang ditanam. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset 

yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan dinilai dengan log of total 

assets.  

Log of total assets ini digunakan untuk mengurangi perbedaan 

signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran 

perusahaan yang terlalu kecil, maka nilai total asset dibentuk menjadi 

logaritma natural, konversi ke bentuk logaritma natural ini bertujuan untuk 

membuat data total asset terdistribusi normal.( Hartono 2016 ) Ukuran 

perusahaan dirumuskan seperti di bawah ini: 

Size =Log of total assets 

d. Good Corporaten Governance 

a. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh 

pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Variabel ini 

diukur dengan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dibagi dengan 

jumlah saham beredar. Kepemilikan manejerial dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Darwis dalam Kurnia, 2012): 

 

                        
                       

              
      

b. Kepemilikan Institusional  
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Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham oleh 

institusi/perusahaan lain dari seluruh lembar saham perusahaan yang 

beredar. Dalam penelitian ini diukur dengan jumlah saham yang dimiliki 

institusi/perusahaan lain dibagi dengan seluruh lembar saham yang 

beredar. Kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Darwis dalam kurnia, 2012):  

                            
                           

              
      

c. Komisaris Independen  

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris perusahaan 

yang berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan afiliasi 

dengan perusahaan. Variabel ini diukur dengan jumlah komisaris yang 

berasal dari pihak independen dibagi dengan jumlah keseluruhan dewan 

komisaris suatu perusahaan. Dewan komisaris independen dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Carningsih dalam kurnia, 2012):  

                         
                     

                     
      

d. Ukuran Dewan Direksi  

Ukuran dewan direksi adalah jumlah anggota dewan direksi yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan. Ukuran dewan direksi diukur dengan menghitung 

anggota dewan direksi pada suatu perusahaan.  

e. Komite Audit  
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Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan 

bertugas untuk membantu dewan komisaris. Komite audit diukur dengan 

menghitung anggota komite audit yang dimiliki perusahaan. 

2. Variable dependen  

 Menurut Sunariah dalam Ircham (2014) , sejumlah nilai dalam mata 

uang rupiah yang terbentuk berdasarkan penjumpaan penawaran jual dan 

permintaan beli saham yang dilakukan oleh Anggota BEI. Harga saham juga 

dapat didefinisikan sebagai harga yang dibentuk dari interaksi antara penjual 

dan pembeli saham yang dilatarbelakangi oleh harapan mereka terhadap 

keuntungan perusahaan. Harga saham dapat dipengaruhi oleh situasi pasar 

antara lain harga saham dipasar pertama di tentukan oleh penjamin emisi dan 

perusahaan emiten. Adapun harga saham seniri diukur dengan melihat closing 

price  yang merupakan hasil akhir pada harga tersebut dalam suatu perusahaan 

saat penyampaian laporan keuangan tahunan pada Bursa Efek Indonesia. Hal 

ini karena peneliti ingin mengetahui pengaruh Pertumbhan perusahaan, 

struktur modal, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit terhadap 

harga saham saat penyampaian laporan keuangan tahunan pada Bursa Efek 

Indonesia. 

3.6 Metode analisis  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui pengaruh total 
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biaya kualitas dan komposisi biaya kualitas terhadap penjualan dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier berganda dapat disebut model yang baik jika model 

tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik 

statistik. Hal ini dilakukan agar hasil analisis atau nilai koefisien regresi tidak bias. 

Jadi sebelum analisis regresi berganda dilakukan maka harus melakukan uji asumsi 

klasik terlebih dahulu. Adapun asumsi klasik statistik yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Uji Normalitas 

Berdasarkan teori statistika model linier, hanya variable dependen yang 

mempunyai distribusi uji normalitasnya, sedangkan variable-variabel independent 

diasumsikan bukan merupakan fungsi distribusi sehingga tidak perlu diuji 

normalitasnya. Untuk menguji normalitas pada linier regression,digunakan chart. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara mendeteksi penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau melihat grafik histograf dari residualnya. Dasar pengambilan 

keputusannya yaitu apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis histograf menuju pola distribusi normal,maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatanke pengamatan lainnya. 



 
 

 

55 

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah 

dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPPED) 

dengan residual (SRESID).Dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya). 

c. Uji Multikolinieritas 

Asumsi klasik yang berikutnya adalah tidak terjadinya multikolinieritas 

diantara variabel-variabel bebas yang berada dalam satu model. Artinya antara 

variabel independen yang terdapat dalam modelmemiliki hubungan sempurna. 

Apabila hal ini terjadi antara variable bebas itu sendiri saling berinteraksi, sehingga 

dalam hal ini sulit diketahui variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel 

terikat. Salah satu carauntuk mendeteksi kolinieritas dilakukan dengan melihat nilai 

tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Suatu model regresi bebas 

dari masalah multikolinieritas apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10dan nilai 

VIF lebih kecil 10. 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi artinya, adanya korelasi antar anggota sampel yang diurutkan 

berdasarkan waktu . Konsekuensi adanya autokorelasi adalah varians sampel tidak 

dapat menggambarkan varians populasinya. Lebih jauh lagi, model regresi yang 

dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai 

variable independen tertentu . Untuk mendiagnosis ada tidaknya autokorelasi yaitu 

dengan melihat hasil perhitungan uji Durbin Waston (D-W) dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Apabila 1,65 < Durbin-Waston < 2,35, tidak terjadi autokorelasi. 
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b. Apabila 1,21 < Durbin-Waston < 1,65 atau 2,35 < Durbin-Waston < 

2,79, tidak dapat disimpulkan. 

c. Apabila Durbin-Waston < 1,21 atau Durbin-Waston > 2,79, terjadi 

autokorelasi . 

2. Analisis Statistik 

Setelah di uji dengan menggunakan uji asumsi klasik selanjutnya dapat 

dilakukan pengujian dengan analisis statistik. Adapun analisis statistik yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel III.3 Durbin Watson Test 

DW Kesimpulalan 

Kurang dari 1,10 

1,10-1,54 

1,55-2,46 

2,46-2,90 

Lebih dari 2,91 

Ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Tidak ada Autokorelasi 

Tanpa Kesimpulan 

Ada Autokorelasi 

 

a. Analisis Statistik dengan Regresi berganda 

Analisis linear berganda ini berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel 

prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada 

tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan 

sebuah variabel terikat (Y). Analisis regresi berganda pada penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan,struktur modal,ukuran 

perusahaan dan good corporate governance terhadap harga saham perusahaan 

konstruksi yang terdaftar di BEI. Formulasi persamaan regresi berganda itu sendiri 

menurut Natawiria (2010) adalah sebagai berikut: 
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Y = a + b1X.i1+ b2X.i2 + b3X.i3 + b4X.i4+b5X.i5+b6.Xi6+ b7.Xi7+ b8.Xi8+  e 

dimana: 

Y  : Haraga Saham  

a  : Konstanta Regrasi 

X.i1  : Pertumbuhan Perusahaan 

X.i2  : Struktur Modal  

X.i3  : Ukuran perusahaan 

X.i4 : Kepemilikan Manajerial 

X.i5 : Kepemilikan Institusional 

X.i6 : Komisaris Independen 

X.i7 : Dewan Direksi 

X.i8  : Komite Audit 

b1, - b4 adalah koefisien perubahan nilai dari tiap-tiap variabel. 

e : variabel pengganggu 

b. Uji Hipotesis 

1.  Uji Parsial (Uji- t) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent secara parsial 

terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel  

independent yang terdiri dari pertumbuhan perusahaan, struktur modal, ukuran  

perusahaan dan corporate governance terhadap harga saham yang merupakan 

variabel dependennya. Pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga 

didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui 

program SPSS Statistik Parametrik (Arifin 2017) sebagai berikut: 
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a). Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

b). Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

Pada uji t, nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan dari program SPSS 

pada tabel coefficient kolom sig atau significance. 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien diterminasi (R2) dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa 

besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya . Dalam 

penelitian ini menggunakan regresi linear berganda maka masing-masing variable 

independent yaitu pertumbuhan perusahaan, struktur modal, ukuran perusahaan dan 

good corporate governance secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu harga saham yang dinyatakan dengan R2 untuk mengetahui koefisien 

determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel pertumbuhan perusahaan, struktur 

modal, ukuran perusahan dan good corporate governance variable harga saham. 

Dalam penelitian ini variabel independennya lebih dari dua variabel maka lebih baik 

menggunakan adjusted R2. Adjusted R2 ini digunakan karena nilai adjusted R2 dapat 

naik atau turun apabila satu variable independen ditambahkan ke dalam model.  

Sedangkan untuk mengetahui koefisien determinasi parsial variabel 

independent terhadap variable dependennya dengan menggunakan r2. Besarnya 

koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1. semakin mendekati 0 besarnya 

koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pula pengaruh 

semua variabel independen  terhadap variabel dependennya , dan sebaliknya, 

semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi , 
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maka semakin besar pula pengaruh semua variable independen  terhadap variabel 

dependennya. Adjusted R2 ini didapat dari pengolahan data melalui program SPSS 

yang bisa dilihat dari pengujian Goodnees of Fit kolom Adjusted R2. Sedangkan nilai 

r2 didapatkan dengan cara menguadratkan nilai korelasi secara parsial yang didapat 

dari pengolahan SPSS yang bisa dilihat dari tabel model coefficient kolom 

correlations partial. 


